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 مراحل چگونگی و مدیریت انشد با دانشجویان نمودن آشناهمچنین  یجاد مهارت در کاربرد مفاهیم مدیریت در سیستم اجرایی مدیریت پرستاري: شرح درس
 کسب پرستاري، خدمات ارائه جهت انسانی نیروي ریزي برنامه بخشها، امور اداره در مدیریت مهارتهاي و اصول کاربرد و پرستاري خدمات مدیریت فرآیند
 قدرت) درمانی بهداشتی،( خدماتی واحدهاي مشکالت رفع جهت گیري تصمیم مراحل از استفاده چگونگی و کارکنان بیماران، نیازهاي تشخیص در مهارت
  می باشد.  آموزشی هاي برنامه انجام با پرستاري خدمات کیفیت بردن باال منظوره ب دیگران ها توانائی از بعضی آموزش و پرستاري دانش در انتقال

  اهداف رفتاري

  اصول و مفاهیم نظریه هاي پرستاري آشنا گردددانشجو با 

  شجو با نظریه هاي پرستاري آشنا شود.دان

  دانشجو اصول و مبانی مدیریت را شرخ دهد

  ول بهسازي نیروي انسانی اشناگردددانشجو با اص

  دانشجو با بودجه نویسی و اقتصاددر مدیریت آشناگردد.

    با مدیریت استراتژیک و مدیرت در بحران آشناگردددانشجوبا 

  دانشجو اصول کاربرد علم انفورماتیک در پرستاري را شرح دهد

  دانشجو مدیریت در بحران را شرح دهد .

  دانشجو با مفهوم کیفیت جامع در پرستاري آشنا شود.

  دانشحو قادر به تفیکی نفش رهبري از مدیریت باشد.

  دانشجو با مفاهیم استانداردسازي و حسابرسی آشناگردد.

  مل موثربربهسازي نیروي انسانی باشددانشجو قادر به عوا

  دانشجو با انواع روش هاي تقسیم کار در بیمارستان آشناگردد.

  دانشجو قادر به شرح مدیریت تضاد و عوامل موثر برمدیریت زمان باشد.
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روش   اهداف رفتاري  جلسه  تاریخ
  تدریس

وسایل 
  موردنیاز

  مدرس  تکالیف  حیطه   ارزیابی

2/7/98  
16 -14  

  دکتر حجتی  مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و   دانشجو با اصول و نظریه هاي مدیریت آشناگردد  1

9/7/98  
16 -14  

-شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  بحث  دانشحوبانظریه هاي انگیزشی مدیریت آشناگردد  2
  عاطفی

مطالعه بحث 
  گروهی

  دکتر حجتی

9/7/98  
18 -16  

  دکترمظفري نیا  مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و   دانشجوبااصول قانون و اخالق پرستاري اشناشود  3

16/7/98  
16 -14  

دانشجو مفاهیم تصمیم گیري و مشکل گشایی را شرح   4
  دهد

-شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  بحث

  عاطفی
مطالعه بحث 

  گروهی
  دکتر حجتی

16/7/98  
16 -14  

-شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  بحث  مبانی مدیریت خدمات پرستاري راشرح دهد  5

  عاطفی
مطالعه بحث 

  گروهی
  دکتر حجتی

16/7/98  
18 -16  

  بهسازي نیروي انسانی را شرح دهد  6
  

سخنرانی و 
  بحث

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید
  گروهی

  دکترمظفري نیا

23/7/98  
16 -14  

  مشارکتی رابیان نمایدمدیریت استراتژیک مدیریت زمان،  7
  دانشجوبامفاهیم قدرت وتفویض اختیار اشناگردد

سخنرانی و 
  بحث

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید
  گروهی

  دکتر حجتی

23/7/98  
18 -16  

سخنرانی و   را شرح دهد اقتصاددرمدیریت و نویسی بودجه  8
  بحث

-شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

  عاطفی
مطالعه بحث 

  گروهی
  دکترمظفري نیا

30/7/98  
16 -14  

سخنرانی و   شرح دهدتفاوت هاي مدیریت و رهبري در پرستاري را   9
  بحث

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید
  گروهی

  دکتر حجتی

30/7/98  
16 -14  

  اصول تقسیم کار درپرستاري را شرح دهد  10
  

سخنرانی و 
  بحث

مطالعه بحث   شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید
  گروهی

  دکتر حجتی

30/7/98  
18 -16  

را شرح  درمدیریت انفورماتیک و آمار کاربردعلم  11
 دهد

سخنرانی و 
  بحث

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید
  گروهی

  نیا دکترمظفري
  کنفرانس دانشجو

14/8/98  
16 -14  

سخنرانی و  مدیریت تضاد،تغییر، انضباط را شرح دهد  12
  بحث

مطالعه بحث   شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید
  گروهی

  دکتر حجتی

14/8/98  
18 -16  

سخنرانی و   راشرح دهد MSIمدیریت و طراحی سیستم اطالعاتی  13
  بحث

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید
  گروهی

  نیا دکترمظفري
  کنفرانس دانشجو

21/8/98  
18 -16  

سخنرانی و   دانشجوبافرایندمدیریت در بحران و باالیااشناگردد  14
  بحث

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید
  گروهی

  نیا دکترمظفري
  کنفرانس دانشجو

21/7/98  
18 -16  

مفهوم مدیریت کیفیت جامع و کاربرد آن  دانشجوبا  15
  درپرستاري آشنا گردد

سخنرانی و 
  بحث

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید
  گروهی

  نیا دکترمظفري
  کنفرانس دانشجو

28/8/98  
18 -16  

سخنرانی و  را شرح دهد درپرستاري وحسابرسی استانداردها  16
  بحث

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید
  گروهی

  نیا دکترمظفري
  کنفرانس دانشجو

  

  



  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول  
 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول

  )نمره14ارزشیابی پایانی (                           نمره)2شرکت فعال در بحث گروهی(             نمره)4فعالیت بالینی  (   روش ارزشیابی دانشجو

  تکالیف دانشجویی

  کنفرانس

 مدیریت شیفت هاي بیمارستانی 

  منابع

  1396حمید حجتی ، مدیریت و رهبري در پرستاري،نشرجامعه نگر ،
Marquis L,Huston CJ. Leadership Roles&Management Functions in Nursing, 8th Edition, LWW. 2014. 

2-Elnear j.Sullivan,Philip j.Decker Effective Leadership &Management in Nursing seventh edition,pearson last 

version. 


